שנס דומם

יורם קלצ׳בסקי ,אחד מ
שלושת השותפים במועדון,
בודק את הבובה העתיקה שנקנתה בשוק הפישפשים

מידי אספן בובות• ״רגלי הבובה נשברו והידיים
שלה בדרך,״ הסבירו הבעלים .הבובה נקנתה
בכסף רב ורק לאחר מאמצי שיכנוע ארוכים.

מומחים במרמך
|!11ך 1׳ 1111הבדרן דובי גל היה ביו אלה שבאו לחגוג את
פתיחתו של המועדון התל״אביבי החדש .הוא התיי־
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ב בפינת השולחן ,לא הצטרף לשרים ,והביט עליהם ממרומי מושבו.

״שאון התותחים נדם ,שדה ה 
וזל נתייתם .בשדה חייל בודד
ווח ,יזמר עם עננים ברוח.״
שירה הרמה לא נשמעה אומנם
זוץ למועדון בשל קירותיו הא
ימים ובשל היותו ממוקם במר-
אולם היא נשמעה היטב ב
כו !•!•!• אחת ליומיים ,בערך
!תה מועדון חדש בתל־אביב,
דיין אין היכן לבלות בעיר
את .מועדון נוסף שנפתח בימים
ה וששמו בתל-אביב ,הסליק,
תיימר להיות המקום שיעיר את
עיר מתרדמתה .מבטיחים לנו
הוא יהיה מועדון עברי וישירו
שירים ישראליים בילבד .איש
נו ערב לכך ,כי המקום ,ששי-
ש מישבן לארבעה מועדוני־נפל
עבר ,אומנם יצליח הפעם .לפ
יתה באה ״כל העיר״ כי אין
תל-אביבי הגון אחד שיחמיץ
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הזדמנות לחגוג ׳ • ! •׳ • ״אני ה 
אבא של ענת עצמון ,הציג
את עצמו השחקן הוותיק שמד 
ליק עצמון לפני הצעירים ש
היו במקום .״היום אני לא יודע
איך להציג את עצמי לפני הנוער.
אולי הם מכירים את ענת טוב
יותר״ <•!•׳• ״הפכת את הבית
שלך למוסיאון ?״ נשאל האמן־
גרפיקאי דויד >טרטא( מרט־

קוכר .לאחר שפורסמה בעיתון
כתבה ובה צילומים על ביתו היפה
שבנוה צדק .היו שביקשו מטרטא
ומאשתו ,מעצבת האופנה ג׳ניפר
ברלג ,לערוך סיור בביתם•!•< • 1
״סוף סוף עזבתי את גלי ואת
החברה שלה אודי בשקט,״ סיפרה
שדרנית הרדיו שוש עטרי .שוש
ואחותה הזמרת גלי עטרי ,אשר
באות כימעט לכל מקום ביחד,
גרו עד עכשיו בדירה משותפת
בשיכון בבלי עם החבר הפרטי
של גלי .אולם לאחרונה שכרה
שוש דירה משלה ״לא יותר מדי
רחוק מגלי.״ ׳ •ו•!• האמנים ש 
נחו במקום הופתעו כאשר עיתו 
נאית הבידור ,נעמי רון ,לקחה
אקורדיאון,״ עלתה לבמה והתחי
לה לשיר ולנגן .לשאלות המופ 
תעים הסבירה נעמי שפרנסתה
העיקרית באה לד ,מאירגון שירה
בציבורי במחנות צה״ל ובמסיבות
פרטיות ,ודופי גל מיהר להדביק
לה את הכינוי שרהל׳ה שרון
דוד )״טרטא״( טרטקובר
ביקש מבעלי המקום אח אחת

מבט מסויים

מפנה אירינה שיממן ,אשת יחסי־ציבור,
לעברה של הזמרת גלי עטרי .אירינה
עומדת בחברתה של אחותה של גלי ,שדרנית הרדיו שוש עטרי.

הכרזות שניתלו על קירותיו .זוהי
כרזה אותנטית של ההסתדרות,
שאותה קנו שלושת הצעירים מידי
הבובה שמקבלת את
אספן
פני האורחים בכניסה למועדון
היא בובה עתיקה שעלתה בכסף
רב .לאחר נסיונות שיכנוע רבים
הצליחו שלושת השותפים לקנות
אותה מידי אספן בובות בשוק
הפישפשים .הם הוזהרו ,אומנם,
שעליהם להתייחם אל הבובה ב
עדינות מירבית ,אולם הם לא
התייחסו לאזהרות ,וכתוצאה מכך
נשברו לה שתי הרגליים ,״אולם
היא עומדת בגאון,״ הם הכריזו.
ידי הבובה נישכחו במונית ,אך
הן בדרך .יש סיכוי שהבובה
תהיה שלימה ביום מן הימים
! • #ו • ביום השישי האחרון לב
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שו כל המפורסמים של ירושלים
את מיטב ביגדיהם ,ובאו למועדון
החאן כדי לחגוג שם יחד עם
אילן רומן ,שהוא מבעלי המ
קום ועם אשתו ציפי ,את צאת
סיפרה הראשון ׳•!•!• הירושל 
מים העייפים ,העדיפו לעמוד ול 
פטפט עם משקה ביד .רק העי
תונאית נעימי גל לא הצליחה
להתאפק ונתנה הופעת סולו ב 
ריקוד סוער לקצב צלילי מוסיקת
הדיסקו שהתנגנה ברקע .נעמי
לא הצליחה להדביק בהתלהבותה
איש מהירושלמים ,שנשארו מכור
בלים במעילים בקירבת הבאר
>•!•!• איש הטלוויזיה יאיר
שטרן התנדב לשמש מוזג ,ודאג
להשקות את האורחים ״כדי שה־
עליזות תהיה מירבית וכדי להר־

